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We beginnen dit nummer van Sportgericht met een link naar de actualiteit. Over 
een week is De Ronde in Nederland, dat kan niemand zijn ontgaan. Patrick 
Schoenmakers zet met zijn collega’s mooi op een rijtje over welke capaciteiten 
een Tourrenner moet beschikken en welke inspanningen hij te verstouwen krijgt. 
Daardoor kijken we wellicht toch weer iets anders naar deze Tour de Force.
Actualiteit vinden we natuurlijk leuk, maar houdbaarheid vinden we bij Sportgericht 
nog net iets belangrijker. In twee opzichten. Ten eerste moeten onze artikelen de toets 
der kritiek kunnen doorstaan. Niet alleen de wetenschappelijke toets, maar zeker 
ook de praktische. Je moet er zo gezegd ‘wel iets aan hebben’. Daarnaast streven 
wij naar inhoud die niet snel ‘bederft’. Wij proberen van iedere Sportgericht een 
bewaarnummer te maken.
Ik sluit af met de blijde constatering dat ze nog bestaan: jonge honden met 
kennishonger. In dit nummer twee voorbeelden: Bas Van Hooren en Brendan Troost. 
Ze bijten zich vast in een onderwerp en laten pas los als ze echt snappen hoe het zit. 
En vervolgens zetten ze hun verhaal ook nog eens op papier, zodat u er ook wijzer 
van wordt. In gedachten zie ik ze in een witte trui op het ereschavot, compleet met 
rondemissen en champagne. Op naar het geel!

Hanno van der Loo
Hoofdredacteur Sportgericht
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